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RUIMTE OM TE INVESTEREN?

LOKALE BESTUREN EN HUN HISTORISCH LAGE 
INVESTERINGSNIVEAU 

Met gemiddeld 42% van alle overheidsinvesteringen spelen lokale 
besturen een centrale rol in Europa. In België investeerden de 
gemeenten bijna 3,1 miljard euro in 2017. Dat is 1/3e van alle 
overheidsinvesteringen. Net als in de andere federale landen is 
het aandeel van de Belgische lokale besturen lager, omdat ook de 
deelgebieden een aanzienlijk gedeelte van de overheidsinveste-
ringen voor hun rekening nemen.

Spreiding van de overheidsinvesteringen per overheidsniveau: 
vergelijking België – EU (2017)

Bron: Eurostat
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Lokale besturen

Heel wat landen met begrotingsproblemen moesten na de finan-
cieel-economische crisis hun overheidsinvesteringen sterk terug-
schroeven. Ook de lokale besturen in Ierland, Portugal en in de 
meeste landen rond de Middellandse Zee. Hoewel in Frankrijk en 
Nederland de lokale investeringen eveneens zijn teruggevallen, 
bleven ze toch een pak hoger dan het Europese gemiddelde (1,5 
à 2% van het bbp).

Volgens de NBB stond in België het investeringsniveau in 2016 
op zijn laagst sinds 30 jaar, nl. 0,6% van het bbp, wat net iets hoger 
was dan in Griekenland.

Evolutie van de investeringen van de lokale besturen in Europa in 
% bbp

Bron: Eurostat
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WAAROM DEDEN DE LOKALE BESTUREN NIET 
MEER INVESTERINGEN NU DE RENTEVOETEN 
ZO HISTORISCH LAAG STAAN?

In vergelijking met exploitatie-uitgaven schommelen investe-
ringsuitgaven veel sterker over de jaren heen. Naast een zeker 
cyclisch effect, wat typisch is voor de gemeentelijke bestuurspe-
riode, zijn investeringsprojecten van lokale besturen erg gevoelig 
voor het algemene economisch klimaat en de demografische 
evoluties. Ze hangen bovendien af van de beschikbare budgettaire 
ruimte.

1 De financiële situatie van de lokale besturen in België, NBB, juni 2018
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Uit de recente evolutie kunnen we 3 verklaringen afleiden voor 
de lage investeringen.

 > Verklaring 1: het economisch klimaat en de budgettaire 
onzekerheid

Hoewel de rente historisch laag is, wat een gunstig financierings-
klimaat levert om investeringen te doen opleven, krijgen de lokale 
besturen te maken met weinig bemoedigende vooruitzichten voor 
de komende jaren. Zo is er de hervorming van de inkomensbelas-
ting (de ‘taxshift’) en de vergrijzing van de bevolking, die beide 
de belastbare grondslag voor de aanvullende belasting op de 
personenbelasting uithollen (gemiddeld zo’n 20% van de gewone 
uitgaven). Daarnaast remt in hoofdzaak de toenemende impact 
van de pensioenlasten de lokale besturen af, vooral omdat de 
toename van de responsabiliseringsbijdrage onontkoombaar is 
(cf. uitdaging Pensioenen).

Nu is het zo dat overheidsinvesteringen traditiegetrouw sneuve-
len in een gespannen begrotingsklimaat. Wanneer overheids-
financiën terug op het juiste spoor moeten worden gezet, blijkt 
immers vaak dat het de investeringen zijn waar het eerst in 
gesnoeid wordt, gewoonweg omdat het veel makkelijker is hierin 
te snoeien dan in de exploitatie-uitgaven.

 > Verklaring 2: strengere boekhoudregels 
De ESR-statistieken van de overheidsfinanciën (Europees stelsel 
van de nationale rekeningen - ESR-2010) vormen de basis van de 
Europese budgettaire monitoring (cf. uitdaging van het macro-
budgettair kader). Sinds 2014 maken de lokale besturen formeel 
deel uit van de globale saneringsstrategie voor de overheids-
financiën en moeten zij zich als groep houden aan een specifiek 
begrotingstraject (bepaald via het coördinatiemechanisme in de 
samenwerkingsovereenkomst van 13 december 2013). In de 
praktijk betekent dit dat de Hoge Raad voor Financiën voor de 
lokale besturen (subsector S1313 volgens de ESR) een traject 
uitstippelt dat dicht in de buurt zit van een evenwicht en dat 
afhankelijk van het jaar schommelt tussen -0,1% en +0,1% van 
het bbp.

Parallel met het aanscherpen van de evenwichtsregels legden de 
regionale toezichthouders de lokale besturen ook nieuwe bepa-
lingen op om de schuldgraad onder controle te krijgen en daarmee 
dus ook de evolutie van de investeringen. Die laatste bepalen 
immers mee het ESR-saldo van de lokale besturen. 

Concreet gaat het over de volgende regels:

• in Wallonië geldt een maximumbedrag voor het aangaan van 
nieuwe leningen (in EUR/inwoner)

• in Brussel mag het bedrag aan lasten voor nieuwe leningen 
maximaal gelijk zijn aan het volume van de kapitaalaflossingen 
tijdens het jaar

• in Vlaanderen geldt als ultiem criterium dat er op het einde van 
de planperiode voldoende financieel draagvlak is in de exploi-
tatie om de aflossingen en kosten van leningen te kunnen 
dekken: de autofinancieringsmarge (AFM) mag niet negatief 
zijn 

 > Verklaring 3: minder investeringstoelagen
De kapitaaltoelagen die de gemeenten ontvangen van andere 
overheden (in hoofdzaak van de Gewesten en de Gemeenschap-
pen) vormen traditioneel gezien een krachtige stimulans om lokaal 
te investeren. Dat regionale subsidiëringsbeleid stimuleert de 
gemeenten om het beleid van het regionale niveau mee uit te 
werken volgens bepaalde richtlijnen voor natuur en milieu, de 
renovatie en energie-efficiëntie van gebouwen, de creatie van 
nieuwe plaatsen voor kinderopvang… De grootte van de toelagen 
hangt af van het type project en verschilt per subsidiërende over-
heid. 
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Toelagen worden toegekend volgens 3 grote subsidiëringssystemen:

1. Kapitaaltoelagen voor een specifiek project
Dit klassieke subsidiëringsmechanisme kent een toelage toe voor een vooraf bepaald % in de financiering van een specifiek 
project dat voldoet aan vooraf vastgelegde criteria van de subsidiërende overheid. Voor die laatste houdt dat systeem het 
voordeel in dat men heel gericht te werk gaat om de keuze te sturen van de investeringen die de gemeenten kunnen doen. Het 
mogelijke effect is dat gemeenten een investeringsproject indienen dat helemaal in dezelfde lijn ligt om een toelage te kunnen 
genieten. Voor de gemeenten betekent dergelijk systeem echter weinig speelruimte, maar ook een zware administratieve belas-
ting, omdat de toekenningsmodaliteiten en -procedures telkens verschillen naargelang het projectdomein en de overheidsdienst 
(riolering, sportinfrastructuur, wegennet, geklasseerde gebouwen…).

2. Investeringsfondsen / Trekkingsrechten
Daartegenover staat een systeem met investeringsfonds waarbij elke gemeente een globaal bedrag krijgt toegekend op basis 
van een aantal criteria (bevolking, aantal km wegen…). In vergelijking met de klassieke toelagen bieden trekkingsrechten een 
grotere transparantie bij de toekenning van subsidies, een meer doorgedreven administratieve vereenvoudiging (en dus finan-
ciële winst op het vlak van personeelsuitgaven), maar evengoed beter voorspelbare financiële opbrengsten die het gemakkelij-
ker maken om investeringen te plannen. Dit systeem versterkt eerder de gemeentelijke autonomie en de lokale democratie, 
aangezien de gemeentelijke verkozenen kunnen kiezen voor de investeringsprojecten die hun het meest relevant lijken.

3. Alternatieve financiering
In dit stelsel (vaak geïnitieerd door de Gewesten zoals via de CRAC in Wallonië of de FRBRTC in Brussel) wordt het bedrag van 
het gesubsidieerde gedeelte ter beschikking gesteld van de opdrachtgever in de vorm van een lening, aangegaan door de 
opdrachtgever en met een looptijd die de subsidiërende overheid bepaalt. De tegemoetkoming houdt in dat de jaarlijkse lasten 
van de lening gedeeltelijk worden overgenomen tot ze volledig is terugbetaald. De gemeenten die een alternatieve financiering 
aangaan, worden vaak geselecteerd door de subsidiërende overheid op basis van een oproep om projecten in te dienen. De 
alternatieve financiering is eerder een begrotingstechniek van de subsidiërende overheid om tegemoet te komen aan het tekort 
aan beschikbare begrotingskredieten bij de gemeenten. Op die manier kunnen subsidies ook sneller worden toegekend om te 
voldoen aan dringende noden (bv. door de snelle demografische ontwikkeling van bepaalde steden, een programma om snel de 
infrastructuur aan te passen aan bepaalde normen…). De spreiding in de tijd van de toegekende subsidie (over de looptijd van de 
lening) zorgt voor een steeds toenemend aantal gesubsidieerde projecten.

RECENTE TRENDS
De voorbije jaren herzagen de regio’s hun subsidiëringssystemen 
voor de lokale besturen. Ze zochten naar stelsels met een kleinere 
boekhoudkundige impact volgens de ESR 2010-normen. Zelf 
krijgen ze als overheid te maken met steeds strengere begro-
tingsvereisten om hun verplichtingen na te komen in het kader 
van het Europees stabiliteitspact. In Wallonië en in Brussel was 
het de voorbije jaren vooral de trend om subsidies te globaliseren 
binnen een systeem van trekkingsrechten uit een investerings-
fonds (FRIC in Wallonië en in het kader van de driejarige investe-
ringsprogramma’s in Brussel).

In Vlaanderen maken de middelen van het investeringsfonds sinds 
2003 deel uit van het Gemeentefonds, terwijl met de invoering 
van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in 2014 de eigen en 
externe financiering  (voor exploitatie+investeringen) afhangt 
van de thesauriepositie van het bestuur.

Omdat er evenwel een zeker risico bestaat dat financieringspro-
jecten worden geherkwalificeerd in het kader van de ESR-normen 
(Eurostat), hebben alternatieve financieringsstelsels dan weer 
aan belang ingeboet. De 3 Gewesten handhaven wel de klassieke 
stelsels voor kapitaaltoelagen ter ondersteuning van specifieke 
investeringsprojecten.
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WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT DE 
GEMEENTEN BLIJVEN INVESTEREN?

Maatschappelijke 
behoeften  

op lokaal vlak

Economische uitdaging 
macroniveau
microniveau

Uitdaging vermogen
Uitdaging 

overheidsfinanciën 

INVESTEREN OM DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL 
INWONERS OP TE VANGEN (CF. DEMOGRAFISCHE 
EVOLUTIE)
Lokale overheidsinvesteringen beantwoorden aan een toene-
mende vraag naar diensten en collectieve voorzieningen. Dat de 
bevolking vraagt naar investeringen heeft te maken met allerlei 
maatschappelijke evoluties, o.a. rond milieu, of is vaak een logisch 
gevolg van een demografische evolutie (het aantal inwoners 
neemt toe of een bepaalde leeftijdsgroep wint aan belang).

Het is een feit dat de demografische dynamiek sterk verschilt van 
gemeente tot gemeente2. Dit komt vooral door migratie, d.i. de 
in- en uitstroom op lokaal niveau. Want die wijzigt niet alleen het 
aantal inwoners maar ook de samenstelling van de bevolking 
(leeftijd, nationaliteit, geslacht…) en bepaalt de sociaal-economi-
sche en culturele kenmerken. 

Naargelang de leeftijd varieert deze migratie intens (zowel tussen 
gemeenten als internationaal), want de keuze om zich ergens te 
vestigen of weg te trekken loopt voor een deel parallel met de 
levenscyclus van de inwoners. Migratiebewegingen kunnen dan 
ook leiden tot belangrijke verschuivingen in de leeftijdsstructuur. 
Zo krijgen sommige gemeenten te maken met een uitgesproken 
vergrijzing van hun bevolking (zoals de kustgemeenten en 
bepaalde residentiële gemeenten met hoge inkomens), terwijl 
andere gemeenten een forse demografische uitbreiding kennen 
die gekoppeld is aan een verjonging (zoals de Brusselse gemeen-
ten en de meeste grote steden in het land). Het is duidelijk dat die 
sterk verschillende demografische evoluties een fundamenteel 
andere soort lokale investeringen vergen (zoals nieuwe verkave-
lingen en wegen, kinderdagverblijven en scholen, sportvoorzie-
ningen of rusthuizen, dienstverlening aan huis…).

2  Paper Belfius “vergrijzing op lokaal niveau” + typologie

“SMART “ INVESTEREN OM DE WERKING TE 
RATIONALISEREN EN NIEUWE MILIEUNORMEN TE VOLGEN 
- (CF. ENERGIE-EFFICIËNTIE)
Steeds striktere eisen zorgen voor een reeks investeringen. Zo 
geven nieuwe normen op het vlak van toegankelijkheid, vei-
ligheid, comfort en toenemende milieuvereisten (energiebe-
sparing, duurzame ontwikkeling) aanleiding tot investeringen voor 
de renovatie van gebouwen en de vernieuwing van infrastructuur.

Gebouwen energie-efficiënt maken vormt zeer zeker een pri-
oriteit voor heel wat gemeentebesturen. Naast haar voorbeeld-
functie kan een overheid ook actie ondernemen en gezinnen en 
ondernemers stimuleren om hun energieverbruik te rationaliseren. 
Potentieel biedt dit soort van investeringen een belangrijk terug-
verdieneffect, niet alleen financieel maar ook ecologisch door de 
lagere CO2-uitstoot.

Digitale technologie zorgt tot slot voor een nog groter hef-
boomeffect en een slimmer en meer geïntegreerd lokaal beleid 
(mobiliteit, diensten voor de bevolking, veiligheid…).

INVESTEREN OM DE LOKALE INFRASTRUCTUUR TE 
ONDERHOUDEN (GEBOUWEN, WEGENNET…)
Lokale overheidsinvesteringen volgen hun eigen dynamiek. Om 
bestaande infrastructuur in goede staat te houden, zullen na 
verloop van tijd opnieuw uitgaven nodig zijn voor de herinrichting 
of renovatie. Nieuwe investeringsprojecten vormen in werkelijk-
heid maar een klein deel van de lokale investeringen.

Zo kwam het balanstotaal van de Vlaamse gemeenten eind 2017 
uit op 35,6 miljard euro (6.175 euro/inwoner). De vaste activa 
vertegenwoordigen daarvan 86% en vormen dus de hoofdcom-
ponent. Het roerend en onroerend patrimonium van de gemeente 
bestaat in hoofdzaak uit gebouwen, gronden, het wegennet en 
collectieve voorzieningen (cf. grafiek p. 9).

Er zijn recurrente investeringen nodig voor patrimonium met een 
levensduur tussen 5 en 30 jaar. Als onderhoudsinvesteringen de 
waardevermindering van het gemeentelijke patrimonium niet 
compenseren, dan leidt dit in werkelijkheid tot een ’verborgen’ 
schuld. Theoretisch gezien zou een globale economische analyse 
van de overheidsrekeningen die moeten meerekenen.
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Samenstelling van de materiële vaste activa – Balansen van de 
Vlaamse gemeenten 2017

DE MACRO-ECONOMISCHE HEFBOOM VAN DE 
OVERHEIDSINVESTERINGEN (LOKALE BESTUREN = 35%) 
De overheidsinvesteringen stimuleren de economie op 2 manie-
ren. Op korte termijn hebben ze een positief effect op de vraag-
zijde met een rechtstreekse conjuncturele impact op het volume 
van het bbp, terwijl op lange termijn de gevolgen nog duidelijker 
te zien zijn aan de aanbodzijde. Nieuwe infrastructuur, zoals het 
inrichten van een bedrijventerrein, levert immers bijkomende 
economische activiteit op.

Ook de lokale economie krijgt een boost bij lokale overheidsinves-
teringen. Lokale projecten zijn immers per definitie geografisch 
verspreid over de verschillende gemeenten en maken dat men 
meer een beroep doet op lokale arbeidskrachten en ondernemin-
gen voor bouw, transport, uitrusting… Naast de impact op de lokale 
economie en op de plaatselijke aantrekkingskracht, is het globaal 
volume van alle gemeentelijke investeringen samen ook een 
belangrijke macro-economische factor.

De investeringen van de lokale en regionale overheid versterken 
elkaar, zelfs meer uitgesproken dan op nationaal vlak, en dragen 
daardoor bij tot een structurele groei. Na de recessie van 2009 
en de financiële crisis spitsten heel wat landen hun herstelplan 
toe op het stimuleren van lokale investeringen, door ze te onder-
steunen en absoluut te behouden. Zo speelden ook lokale bestu-
ren een stabiliserende rol, samen met de andere overheidsgele-
dingen. 

HOE INVESTERINGEN WEER OP GANG TE 
BRENGEN?

ZORG VOOR MINDER HINDERPALEN
 > Opnieuw meer financiële speelruimte en minder onzekerheid

De budgettaire onzekerheid doen afnemen vormt zeer zeker een 
eerste voorwaarde voor een stabiele investeringshorizon. In dat 
opzicht hangt de budgettaire impact van de pensioenhervorming 
als een zwaard van Damocles boven de lokale financiën, een 
bedreiging die best uit de weg wordt geruimd als we de investe-
ringsprojecten niet voor lange tijd willen uitstellen (cf. fiche uit-
dagingen voor het financieel evenwicht).

 > Versoepeling van de Europese begrotingsregels
De problematiek van de Europese begrotingsregels (stabiliteits-
pact en ESR-normen) en de vertaling daarvan naar het lokale 
niveau, weegt ontegensprekelijk op het investeringsbeleid, maar 
overstijgt ook duidelijk het lokale niveau om er impact op uit te 
kunnen oefenen.
Het is ongetwijfeld realistischer om uit te gaan van de aanbeve-
lingen van het Nationaal Investeringspact (referentie), nl. door:
• rekening te houden met de afschrijvingen om het begrotings-

saldo te berekenen (veeleer dan met de bruto-investerings-
uitgaven), want afschrijvingen worden gespreid in de tijd

• een investeringsclausule toe te passen die een zekere flexibi-
liteit toelaat voor specifiek efficiënte investeringen

• te zorgen voor een modulering van het begrotingstraject in 
het kader van het interne stabiliteitspact en de doelstellingen 
te verdelen over de diverse federale en regionale entiteiten in 
functie van hun investeringsinspanning

Meteen is het ook belangrijk dat elke regionale toezichthouder 
het systeem voor begrotingsdiscipline voor de lokale besturen 
binnen hun regio evalueert (regels voor begrotingsevenwicht, de 
investeringsbakens…).

 > Zorg voor sterkere en vereenvoudigde subsidiëringssystemen
Tijdens de voorbije bestuursperiode zijn alleen de investeringen 
van de Brusselse gemeenten toegenomen en dat is nu net het 
enige gewest met een meer doorgedreven subsidiëringsbeleid. 
Dus de budgettaire enveloppes verhogen voor het investerings-
fonds stimuleert zeer zeker de investeringen van de gemeenten.
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SPECIFIEKE GOVERNANCE VOOR DE LOKALE 
OVERHEIDSINVESTERINGEN NODIG (CF. LINK UITDAGING 
GOVERNANCE)
In vergelijking met de klassieke exploitatie-uitgaven verschillen 
investeringsuitgaven op een aantal vlakken:
• het gaat vaak om hoge bedragen, meestal gespreid over ver-

schillende jaren 
• aangezien grote projecten eerder ‘eenmalig’ en technisch com-

plex zijn, krijgen ze vaak te maken met een budgetoverschrij-
ding, wat een groot financieel risico kan inhouden voor een 
bestuur

• investeringsuitgaven zorgen voor het ontstaan van duurzame 
activa die in goede staat moeten worden gehouden - investe-
ringsbeslissingen die vandaag worden genomen brengen dus 
ook later nog financiële verplichtingen mee qua onderhoud en 
werking

• juist omdat het om grote bedragen gaat en ze als investerings-
projecten met specifieke ‘voordelen’ voor inwoners een grote 
zichtbaarheid kunnen genereren, krijgen ze meer aandacht 
van de burgers, de media en dus ook van de politieke verkoze-
nen dan andere overheidsuitgaven

Samengevat is het tegenwoordig gemeengoed dat kapitaaluit-
gaven technisch gezien ‘verschillen’ van andere soorten over-
heidsuitgaven, en dus een specifiek beheersproces vergen. Een 
efficiënt beheer van investeringen moet dus samengaan met een 
degelijke governance.

Kapitaaluitgaven efficiënt inschatten kan pas als we uitgaan van 
de beslissingen die worden genomen voor de volledige levens-
cyclus van een actiefwaarde. Met andere woorden, de beslis-
singen die worden genomen tijdens de voorbereiding, de selectie 
en de uitvoering van de projecten, maar ook het onderhoud en de 
exploitatie van de activa, zodra het project in gebruik wordt geno-
men.

Schema van de beslissingscyclus en het beheer van een 
overheidsinvestering

Patrimonium

Business case

BeleidMarkt

VerwachtingenUitvoering

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSFORMULES (PPS, EPC, 
LEASING…)
Bij de uitvoering van een investeringsproject is ook de keuze van 
de meest geschikte financieringswijze van belang. Naast de klas-
sieke financieringsformules, zoals langetermijnkredieten, kan het 
voor de besturen heel nuttig zijn om na te gaan hoe de privésec-
tor betrokken kan worden. Als die de economische verantwoor-
delijkheid voor een project draagt, is het mogelijk een aantal kosten 
buiten de begroting van het bestuur te houden, wat een kleinere 
impact betekent op de begrotingsnormen. 

Operationele leasing, concessieovereenkomsten, bepaalde vormen 
van publiek-private samenwerking (PPS) en de formules met een 
“derde investeerder” voor energie-efficiëntie zijn voorbeelden 
van alternatieve financieringsformules.

Schematisch gezien komt een publiek-private samenwerking (PPS) 
neer op een samenwerking tussen de overheid en de privésector 
bij de uitwerking, de bouw, de financiering en eventueel het onder-
houd en de uitbating van een openbaar goed, meestal infrastruc-
tuur.

Investeringen voor energie-efficiëntie zijn bijzonder goed geschikt 
voor formules met een ’derde investeerder’. Die laatste is een 
vennootschap (ESCO – Energy Service Companies) die de kosten 
voor de energiebesparende investeringen voor haar rekening 
neemt in plaats van de lokale besturen. Die kosten worden terug-
betaald met de besparingen die het project genereert. De inves-
tering is meestal binnen 5 tot 7 jaar terugverdiend en de bespa-
ringen komen rechtstreeks ten goede aan het bestuur. Ook het 
gebruik van Energieprestatiecontracten (EPC) is een praktische 
oplossing, zowel om een beroep te doen op externe expertise, als 
om het investeringsbedrag te beperken. Hierbij verbindt een 
dienstverstrekker zich ertoe om vooropgestelde besparingsre-
sultaten te behalen.

Bij beide oplossingen draagt een derde het investeringsrisico. 
Voor de gemeente betekenen deze formules van projectbeheer 
een mogelijke oplossing. Ze vergen wel een ‘mind shift’ qua bena-
dering. Of de gemeente met een derde investeerder in zee gaat 
hangt af van de mate waarin ze het aanvaardbaar vindt om de 
controle over een dergelijk project ’uit handen te geven’ aan een 
derde.
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Een nationaal pact om strategische investeringen te stimuleren

De historisch lage overheidsinvesteringen in België zijn negatief voor onze kapitaalvoorraad en de productiviteit van onze eco-
nomie. Om daar iets aan te doen kondigde de regering in maart 2017 de uitwerking van een Nationaal Pact voor Strategische 
Investeringen aan.

Het pact wil de strategische investeringen versterken en versnellen in diverse domeinen van de economie, domeinen waarin de 
privésector en de overheid een cruciale rol kunnen spelen. Het Strategisch Comité werkte concrete adviezen uit met de steun 
van experts uit de overheidssector, de academische wereld, de bedrijfswereld en een burgerplatform. Met de voorgestelde 
maatregelen wil men voor een gezond investeringsklimaat zorgen, om tegen 2030 een duurzame en inclusieve economische 
groei tot stand te brengen.

In het Pact selecteerde het Strategisch Comité voor zowat 150 miljard euro aan investeringen en ondersteunende maatre-
gelen. Ongeveer 45% daarvan zal de overheid op zich nemen. De investeringsaanbevelingen draaien rond 6 domeinen: de 
digitale omslag, cyberveiligheid, onderwijs, de digitalisering van de gezondheidszorg, energieprojecten en mobiliteit. Elk van die 
domeinen kan potentieel een stevige productiviteitswinst leveren met gunstige effecten op andere domeinen.

De investeringen mikken dus op een enorme economische impact. Zo zal investeren in een digitale omslag de productiviteit en 
de economische groei stimuleren, met de bedoeling tot in 2030 jaarlijks voor zo’n 1,5 tot 2% groei te zorgen. Tot slot is het 
Strategisch Comité van oordeel dat de voorgestelde investeringen ook heel wat besparingen zullen opleveren. Een digitale 
overheidssector zal zijn taken zowel zuiniger als efficiënter uitvoeren. Een beter beheer van de gebouwen en van de gezond-
heidszorg kan elk jaar miljarden aan besparingen opleveren, vrijgekomen middelen die op hun beurt opnieuw zullen worden 
geïnvesteerd.
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